
VOORLEESTIPS
Welke vragen kan ik stellen bij het voorlezen?

Op school draait lezen vooral om 
leestechniek. Het leesplezier van je kind daalt
snel als het vaak rijtjes moet lezen of woorden

moet spellen. 

Bij Kwispellezen® maakt je kind ‘leesmeters’. 
Dit zorgt voor leesplezier. Daarom komen 

kinderen graag naar Kwispellezen. 

Thuis zorg je voor leesplezier door met je kind 
te praten over verhalen. Stel bijvoorbeeld

uitdagende vragen. 

Tips en ideeën 
Stel bij het (voor)lezen vragen die een beetje 

onverwacht zijn. Die zetten je kind aan het denken. Dit 
maakt het praten over het verhaal veel leuker. 

Je kunt beter één uitdagende vraag stellen dan veel 
minder interessante vragen. 

Het gaat niet om goede of foute antwoorden. Het gaat 
om samen praten over verhalen. 

Voorbeelden
Wat zou Super Juffie doen wanneer het verhaal uit is?

Sommige kinderen verzinnen een nieuw avontuur.  
Andere zeggen: ‘ze doet helemaal niks, behalve 

wanneer je het boek weer gaat lezen’ enzovoorts.

Kun je een andere naam voor 
Dummie de Mummie bedenken?

Een naam zegt vaak iets over hoe een verhaalfiguur is. 
Soms verandert een figuur door wat hij meemaakt. Dan 

is de naam niet meer passend. Bedenk aan het eind van 
het verhaal samen een naam die wel past.

Kunnen we bij Dolfje Weerwolfje op bezoek gaan?

Sommige kinderen denken dat Dolfje te ver weg woont. 
Andere kinderen denken dat Dolfje niet echt bestaat.  

Wat denkt jouw kind? 

Kies een goed moment in het verhaal of stel je vraag 
wanneer het verhaal uit is. 

Bekijk dit filmpje op YouTube eens: 

“Voorleestips voor ouders –
Bibliotheek Bollenstreek”

Wist je dat:
Het goed is om te blijven 
voorlezen, ook als je kind 

zelf kan lezen?  

Prentenboeken vaak 
leuker zijn om samen te 

lezen dan eerste 
leesboekjes?

Stel vragen aan je kind over het verhaal. Doe  
alsof jij het antwoord ook niet weet. Ga 

samen op zoek naar het antwoord. Zo krijg je 
een ander gesprek dan wanneer je als ouder 

de ‘deskundige’ bent die alle antwoorden 
kent.
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